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Dierexperimentencommissie NKI 
Piesmanlaan 121 

14 juli 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

NETHERLANDS ~~ 
CANCER n7 

INSMUTE l.J.jj ~ 
ANTONI VAN LEEUWENHOEK 

Bijgaand een formulier in verband met een wijziging in samenstelling in de DEC NKI. 

Graag vraagt de DEC NKI hierbij aan dat DEC-lid nummer 2 wordt vervangen door een nieuw DEC-lid. 

Het CV en de belangenverklaring ligt ter inzage voor de inspectie bij het NKI. 

Tevens stuur ik de samenstellingstabeL In wezen verandert er niets in de tabel. 

Indien u nog vragen heeft, verneem ik dit graag. 
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Tabel DEC Stichting Het Nederlands Kanker Instituut- Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 

Samenstelling Expertise Betrokken bij Arbeidsrelatie met instellingsvergunninghouder (A/GA) 
(gegevens per lid) VV3V;ED;PG;HV;E;PB dierproeven? 

NKI B c D E F G 
B/NB 

Voorzitter PG/ HV/ PB NB GA GA GA GA GA GA GA 
Lid 2 W3V/ED B A 
Lid 3 W3V/ED B A 
Lid4 W3V/ED B A 
LidS W3V /HV B GA 
Lid 6 PB/PG NB GA 
Lid 7 E/ED NB GA 
Lid8 
Lid9 
Vacature 1 E GA 
Vacature 2 PG/PB/W3V B A 

Afkortingen: 
Expertise: 

W3V = de wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt, met inbegrip 
van vervanging, vermindering en verfijning op de betrokken gebieden; 
ED = het ontwerp van proeven, in voorkomend geval met inbegrip van de statistische aspecten; 
PG = de proefdiergeneeskundige praktijk dan wel, in voorkomend geval, de diergeneeskundige praktijk met betrekking !Zitot 
wilde dieren; 
HV = het houden en verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden gebruikt; 
E =ethiek; 
PB = proefdieren en hun bescherming. 

Betrokken bij dierproeven: NB = niet betrokken; B = betrokken 
Arbeidsrelatie: GA = geen arbeidsrelatie; A = arbeidsrelatie 
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DEC: NKI 

Expertise 
-Wetenschap 

Expertise 
-Ontwe van roeven 
Expertise 
-Proefdi kunde 
Expertise 
-Houden en ""''r7nra~:>n van dieren 
Expertise 
-Ethiek 
Expertise 
-Proefdieren en hun bescherming 
Betrokken bij dierproeven 

Wetenschappelijk vakgebied 

Arbeidsrelatie met 
ve nninghouders 
-1988-1996 post-doc NKI 
- 1997-heden werkgroepleider NKI 

Lidmaatschap IvO (benoem ook 
lidmaatschap bij andere 

Belangenverklaring 

Lid nr. 2 

Ja/nee 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Op welke kennis/ervaring uit het CV is 
toekennen van deze IPvrt,.rt·ic,. 

Ervaring als post-doc en vervolgens als 
werkgroepleider met ontwerpen, uitvoeren, 
en begeleiden van d n sinds 1992 
Ervaring met ontwerpen, uitvoeren, en 

leiden van die roeven sinds 1992 

Ja Indirect vanaf ongeveer het jaar 2000 als 
we eider daarvoor direct als 

Moleculaire farmacologie en oncologie 

Huidig of minder dan 5 jaar geleden beëindigd +jaartal 
beëind 
- 1997-heden: werkgroepleider NKI 

Nee 

Volledig ingevuld 
Ja/nee 

ja 

Ondertekend (ook 
door voorzitter DEC) 
Ja/nee 
ja 

Welke belangen kunnen leiden tot 
een structurele wraking? 
De onderzoeksgroep van

ntvangt inkomsten uit 
commerciële distributie van 
sommige genetisch gemodificeerde 
muizenstammen die gegenereerd 
zijn in het kader van voorgaand 
academisch onderzoek 
Worden er voorwaarden 
verbonden aan het functioneren 
van het lid in de DEC? 
Ja/nee (licht toe) 
nee 

idnummer, 2, (naam/lidnummer) verklaart hierbij dat deze 
informatie volledig is en naar waarheid is ingevuld. 
Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens door de medewerkers van de 
CCD. 

_) __ ) __ J-~---1_-~_1 b 
Datum 
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Akkoord voorzitter DEC: 

_l_~--- ~L~ ____ 2:_ _L -
Datum 
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Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de 
afzender te melden. Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over het AVL raadpleegt u www.avl.nl�
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